
 

 

 

 

 O QUE É SABEDORIA? COMO SER SÁBIO? 
 

  

Hoje a nossa reunião inicia com perguntas 

importantes e que podem trazer cura e provisões 

para as nossas vidas, sendo importante 

entendermos que as perguntas bem feitas são mais 

importantes do que as suas respostas.  

Com isso, iniciamos a palavra 

questionando novamente: Você sabe dizer quais 

são as características que uma pessoa deve 

possuir para ser considerada sábia? No mundo, 

isso é medido de forma diferente daquela em que 

Deus acredita.  

Em Tiago 1:5-12 encontramos a seguinte 

passagem: “Se algum de vocês tem falta de 

sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá 

livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. 

Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois, aquele 

que duvida é semelhante à onda do mar, levada e 

agitada pelo vento. Não pense tal homem que 

receberá coisa alguma do Senhor; é alguém que 

tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. 

O irmão de condição humilde deve orgulhar-se 

quando estiver em elevada posição. E o rico deve 

orgulhar-se se passar a viver em condição 

humilde, porque passará como a flor do campo. 

Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta; 

cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua 

aparência. Da mesma forma o rico murchará em 

meio aos seus afazeres. Feliz o homem que 

persevera na provação, porque depois de 

aprovado receberá a coroa da via que Deus 

prometeu aos que o amam”.  

O texto bíblico que acabamos de ler nos 

traz vários desafios. O primeiro deles é pedir a 

Deus sabedoria. Não precisamos de diplomas para 

ter a sabedoria de Deus, precisamos de vontade, de 

buscar lhe a presença. 

 Mas essa é uma atitude que exige 

credulidade, ou seja, é preciso que você creia.  

Mas o que é sabedoria? Como ser sábio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SABEDORIA DO MUNDO X 

SABEDORIA DE DEUS: em Provérbios 1:7 diz 

que “o temor do Senhor é o princípio do 

conhecimento, mas os insensatos desprezam a 

sabedoria e a disciplina”. Temer a Deus não é ter 

medo dele, mas sim respeitá-lo, reconhecer seu 

papel em nossa vida.  

Quem teme a Deus age com sabedoria. A 

sabedoria é um dom para poucos, ela está 

disponível para quem busca-la com fé e de 

coração. Na verdade, é desejo de Deus que a 

encontremos.  

2. VIVER A VERDADEIRA 

SABEDORIA EXIGE MAIS DEDICAÇÃO, 

INTERESSE, PROFUNDIDADE. O desafio é 

saber separar as coisas, o certo do errado, o 

precioso do vil, a bênção da maldição. O Espírito 

Santo é o nosso GPS nessa caminhada tortuosa da 

vida, ajudando-nos a tomar decisões certas.  

É nas escolhas que mostramos nossa 

verdadeira sabedoria. A pessoa indecisa não 

avança, é dependente da opinião dos outros, não 

consegue construir seu próprio caminho. O desejo 

de Deus é que você seja uma pessoa de decisão, 

mas principalmente, de boas decisões.  

3. PROVAÇÕES: não são poucas as 

provações que vivemos, mas só é possível 

sobreviver a todas elas andando em sabedoria. 

Quantas vezes nos encontramos tristes e frustrados 

porque cedemos à tentação. O sonho de Deus é que 

você viva sem o peso da culpa e do pecado, e Ele 

quer lhe dar sabedoria para alcançar esse propósito. 

 

 

 

 
  

 

SEMANA 02 À 08 DE 

NOVEMBRO DE 2020. 

“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, 

peça-a a Deus, que a todos dá livremente, 

de boa vontade; e lhe será concedida”. 

Tiago 1:5 

QUEBRA-GELO: Combine com os integrantes 

de seu GF de fazerem uma divulgação na Rede 

Social para falar sobre a importância de suas 

reuniões ou enviem mensagem para amigos 

importantes e que precisam de receber uma palavra 

de motivação. 
 


